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lstori·a ca ştiinţă o avrut şi are, în mod deosebit în perioada făuririi 
societăţii socialii,ste multilateral dezvoltate, alături de alţi factori, un rol prin
cipal în 'educarea oamenilor muncii, fără deosebire de naţionalitate, în 
spiritul dragostei şi devotamentului faţă de patria scumpă Republica 
Sodalistă România. 

ln concep~i·a Partidului Comunist Român, reflectată în mod pregnant in 
gîndi.re.a to·Viarăşului NICOLAE CEAUŞESCU , studiere10 i:storiei ocupă un loc 
major în activitatea .ideologică , ea fiind considerată nu numai ca un act de 
cunoaştere a trecutului omenirii, ci, dincolo de aceasta - şi mai ales - ca 
putemic mijloc de educme politică, de formare şi dezvoltare a conştiinţei 
de sine, în spirit patriotic şi revoluţionar, a maselor, cu deosebire a tine
retului. 

Formarea omului nou, cu o în a ltă conşti i nţă sodalistă, constructor de
votat al socialismului, în spinitul patriotismului revoluţionar, al dragostei de 
ţmă, de patrtid, de popor, al hotărî rii de a servi întotdeaun-a şi ·Î·n orice 
împrejurări cauza socialismului, presupune o totalitate multilaterală de cu
noştinţe din toate domenii:le, însu şirea minunate·lor cuceriri de ştiinţei şi 
cunoaşterii umane, naţionale şi universale. Potriotismul socialist se bazează 
pe cunoaşterea adevărului istoric, pe opţiune şi motivaţie, exprimîndu-sc;; 
prin adeziunea depH.nă a tuturor oamenilor muncii la patria comună, socia
listă, 1l1a .porJ:it'ioa internă şi externă ·a parti dul•ui şi sbatului, prin hotărîwa ne
strămutată de apărare şi dezvoltare a cuceririlor obţinute în făurirea patriei 
socialiste. Convingerile patriotice, sentimentul patriotismului nu reprezintă 
valori înnăscute, ele se formează treptat în procesul educaţional, sînt în
suşite printr-o suită de forme şi mijloace politico- ideologice şi cultural
educative. Patriotismul, ca fapt de conştiinţă, este unul dintre cele mai pro
funde şi trainice sentimente, care şi-a probat forţa în existenţa seculară şi 
milenar·ă a patriilor, adevăr istoric confirmat pe deplin de experienţa, de 
drumul glorios al poporului român de-a lungul :istoriei sale. 

Cunoaşterea istoriei poporului român, a naţ i onalităţilor conlocuitoare. 
constituie un factor important al dezvoltării conştiin ·ţei de sine a poporului, 
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·al cunoaşterii ·a ceea ce •a fost înaint•at. cu ·adevărat revol,uţi·onar în trecut, 
precum şi a ceea ce a fost retrograd şi trebuie combătut. DezvoiHnd recu
noştinţa şi preţuirea faţă de strămoşi, care, cu sacrificii şi jertfe uriaşe au 
apărot fiinţa naţională a poporului, au purtat steagul luptei pentru liber
tate şi neatîrnare, pentru dreptate socială şi naţională, se sădeşte în con
ştHnţa oamenilor sentimentul răspunderii fa ·ţă de moştenirea îna'inta·şilo:r, al 
hotăr·îrii de a duce mai departe, în noile condiţii istorice, făclia progresului 
şi civilizaţiei pe pămîntul României. Pătrunderea şi însuş1i.rea marilor ade
văruri ale istoriei pot asigura omului prezentului înţelegerea deplină a 
menirii sale. Învăţămintele is·toriei· contribuie l·a realizarea de valori morale 
superioare, la educarea patriotică a oamenilor muncii în spiritul înaltelor 
principii de dreptate şi echitate, de adevăr şi obiectivitate. 

Pornind d ·<J 'i·a ·adevărul istori·c conf·orm cărui.a contemporaneit-atea unei 
naţiuni reprezintă sinteza majoră a trecutului său, iar vi:itorul ei îşi are rădă
cinile putemke numai în re·alizările prezentului, tovarăşU'I N 1 COL A E 
CEAUŞESCU a dat ştiinţei istorice perspecti.va dialectică, revoluţionară, a 
interdependeţei şi conexiunii evenimentelor. Cu dragostea de patrie şi popor 
ce 1-a caracterizat din fragedă tinereţe, cu respectul cuvenit faţă de înain
taşi· i noştri, ancorat cu întreagoa sra făptură în ma•lităţi'le prez·enturlui şi cu 
gîndul responsabil la viitorul ţării, secretarul general se adreso tinerei gene
raţii cu minunatele cuvinte evocatoare: "Avem un trecut cu care ne putem 
mindri. In condiţiile grele, poporul nostru şi-a păstrat fiinţa naţională. ln 
această parte a lumii el a fost un factor de progres şi civilizaţi'e, şi-a adus 
contribuţia la mersul inainte, pe calea unei vieţi mai ·bune. lată de ce noi, 
comuniştii, cinstind pe cei care in trecut şi-au dat viaţa pentru fericirea 
poporului, tragem din lupta lor învăţăminte pentru prezentul pe care-I 
făurim şi, totodată, pentru a pune bazele viitorului, educăm tineretul in 
spiritul dragostei şi respectului faţă de lupta şi munca Înaintaşilor. Numai 
aşa tineretul nostru va învăţa să ducă mai departe ceea ce au făurit Înain
taşii, ceea ce făureşte generaţia de astăzi, să păstreze ca lumina ochilor 
şi să Întărească independenţa şi suveranitatea patriei noastre".1 

Ştiinţa istorică are un un considerabil rol educativ prin însuşi caracterul 
său de ,i,nstrument al •cunooşterii umane. Studiu:! opmf.undat a·l istoriei, ex
punerea ei ştHntifică reprezintă preţioa se pos·ibi'lităţi de educare revoluţio
nar•ă 'a maselor largi şi îndeosebi a tineretului. "Nu se poate vorbi de edu
caţia patriotică socialistă fără cunoaşterea şi cinstirea trecutului, a muncii 
şi luptei Înaintaşilor noştri"2, releva tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU în 
Expunerea la P!enar·a C.C. al P.C.R. din 1-2 iunie 1982. Adîncirea dragostei 
faţă de interesele patriei înseamnă cunoaşterea şi preţuirea dimensiunilor 
realiste, obiective ale trecutului, a valorilor şi tradiţiilor progresiste ale 
inaintoşilor, legarea acestora cu realitatea contemporană, cu rezultatele 
deosebite obţinute în anii socialismului, cu grija şi răspunderea pentru vii
to.rul comunist ·al patriei. lstorira este nu numai o9linda ·adevărată a trecu
tului poporului nostru, mai îndepărtat, ori mai ·apropiat, ci în ea se află 

1 NICOLAE CEAUŞESCU, "România pe drumul desăvÎrşirii construcţiei socialiste", 
voi. 1, Bucureşti, Editura Poilitică, 1968, p. 463. 

2 NICOLAE CEAUŞESCU, Expunere cu privire la stadiul actual al edificănii socialis
mului În ţara noastră, la problemele teoretice, ideologice şi acfivi1'atea politică, educativă 
a partidului, prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., 1-2 iunie 1982, Editura Poli
tică, Bucureşti, 1982, p. 15. 
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sprijinul, bogăţia de experienţă ş: i izvorul nesecat pentru noua devenire a 
patriei socialiste. Ea este· temelia solidă şi certitudinea existenţei şi perma
nenţei poporului român, reflectă puterea şi capacitatea sa de re~i.stenţă, în 
duda tuturor vidsitudi·ni'lor vremurHor, V!allen ·~ele sole creatoare .în domeniul 
vieţii materiale şi spirituale, situarea sa pe aceleaşi coordonate fundamen
tale ale evolu~iei societăţii omeneşti. 

În ·utHizorea i·storie·i ca f·actor al educaţiei trebuie să se releve atît 
faptele obiective, adesea anonime, cît şi ·acţiunile unor pe'rsonalităţi ale 
vieţii politice şi cu'ltu·r.al-ştiinţi:fice care, într-un onumit moment co·ncret 
·i·storic, a·u ex:primat şi GU acţionat în ·îndeplinire·a năzuinţe'lor de 1libertate 
şi .progres ale poporului român. 

Dezvoltarea societăţii omeneşti are un caracter legic, obiectiv, ea este 
rezultatul dezvoltării forţelor de producţie, a relaţiilor sociale, a luptei de 
clasă, împotriva stăpîniri· i străine, a l~:~ptei pentru apărarea fiinţei naţionale, 
pentru dreptate şi libertate socială. In toa1:e orînduirile sociale care s-au 
succedat, ou existut şi s-1au manifestat o serie de ' legităţi general-v:a,l·ahi11e 
pentru întreaga societate, care au contribuit la dezvol·tarea şi afirmarea 
conştiinţei comune a popoarelor, a naţiunilor la dezvoltarea generală a 
ştiinţei şi culturii, a conşti!inţei umane. Numai prin cunoaşterea istoriiei pot 
fi înţelese legităţile generale ale dezvoltării societăţii umane, se pot forma 
convingerile revoluţionare ale maselor în spiritul concepţiei materiolismului 
dialectic· şi :istoric. Totodată, prin ilustrarea acestor adevăruri, întreaga acti
vitate politico-ideologică contribuie la înţelegerea de către toţi oamenii 
munrcii 'a mersului obiectiv a·l ·evenimentelor, a f,aptu'l'ui că în desfăşurarea 
procesului revoluvionar, inclusiv în construcţia socialistă pot apărea şi greu
tăţi, insuccese, la păstrarea permanentă a convingeri·i ferme în idealurile 
înalte ale socialismului şi comunismului. 

Faptele istorice ·atestă cu putere că, timp de milenii pe teritoriul Româ
niei s-·au succedat to,ate oTî:n.duirHe economi·oe soda·le •cu,noscute de ome
nire. Istoria unică a poporului român - aşa cum sublinia secretarul general 
·al partidu·tu·i, tovară-ş:ul NICOLAE CEAUŞ·ESCU 'l'a PriEmara lă1rg·ită a C.C. al 
P.C.R. din 1-2 iunie 1982, trebuie să redea, în lumina materialismului dia
lectic şi istoric, pe baza daielor, documentelor, a rea·lităţi.i, viaţa, munc·a şi 
lupt·a s·a din cele mai vechi timpuri pînă în anii construcţiei s•odalismului. 
Subliniind această teză de excepţională valoare teoretică şi poiHică, tova
răşul NICOLAE CEAUŞESCU amtă: "Va trebui să avem o istorie unitară, 
care să redea corespunzător fiecare etapă de dezvoltare economica-socială, 
fiecare perioadă istorică şi luptele sociale, activitatea politică, să caracteri
zeze, in lumina adevărului bazat pe fapte şi documente, atît rolul claselor 
sociale, al poporului, cit şi al diferiţi/ar conducători ai statului şi persona
lităţi politice, ştiinţifice, cultura/e" 1• În confolimitote cu această concepţie, 
"istoria poporului român va trebui să cuprindă şi istoria mişcării munci
toreşti, a Partidului Muncitoresc Social-Democrat, precum şi a Partidult~i 
Comunist Român" 2. 

Această concepţie cu privire la studierea şi cunoaşterea istoriei unice 
permite relevarea dezvoltării obiedive ·a poporului româ.n, de-~a lungu·l mile-

1 NICOLAE CEAUŞESCU, Expunere la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1-2 iunie 
7982, Editura Politică, Bucureşti, p. 62. 

2 ldem. 
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niilor, ilustrarea activităţii mişcării muncitoreşti şi socialiste, a Partidului 
Comunist Româ.n în contextul vieţii economice şi soda,l-poliUce a ţării, int~
gnată în istoria generală naţională, în strînsă legătură cu activitatea celor
lalte forţe revoluţionare, democratice şi progresiste, care au contribuit la 
dezvoltarea societăţii. Se realizează o unitate organică, dialectică, intre 
faptele petrecute î~tr-un timp mai îndelungat, dar oare aparţin unui proces 
.istoric lung, ~unire. In noua imagine î.n oa.re este proiedată i·stori'a patrie·i şi 
partidului, marile probleme ale istoriei noastre sînt definite şi apreciate 
într-o viziune unitară, în spirit revoluţionar, în concordanţă cu adevărul 
obiectiv. Prin aceasta istoria devine, tot mai mult, o bogată sursă de gîn
dire şi înţelegere a fenomenelor economice şi social-politice, dobîndeşte 
valenţe majore în educaţia patriotică, revoluţionară a maselor. Niciodată 
istoria nu s-a ridicat la adevăratele ei valenţe de ştiinţă a studierii socie
tătii, niciodată momentele fundamentale, definitorii ale deveniri noastre nu 
a~ fost evocote, nu au căpăt·at ·as,emenea di,mensi,uni, ni-ciodată istorio nu 
a slujit mai bine ca mijloc de cunoaştere şi apropiere între popoare şi 
naţi.uni ca în perioada ce a trecut din 1965, începînd cu Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român, cînd prin gîndirea şi opera teoretică 
a tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, ea a pătruns în patrimoniul naţional 
al marilor realizări ~ale ştiinţei româneşti. 

Nu există moment de seamă al istoriei României din timpuri imemo
riale şi pină în prezent asupra cărui·a secretmul general al ,partidu:lui să 
nu-şi fi spus cuvîntul rea·list, cuget,at şi autoriZiat. 

Conceperea istoriei în spiritul profund creator conferă, de aceea, 
sensul cel mai deplin şi mai rodnic direcţ·ionării ştiinţifice a prezentului şr 
a viitorului, ţinînd seama de antecedentele istorice, de tradiţie, ca forţă 
me.nită ,a sluji co·ntemporaneHăţii. "Nimic nu se poate construi ignorind 
trecutul! - arată tov·arăşU'I NICOLAE CEAUŞESCU. Esenţial este să se ia 
ce este bun şi să se asigure o dezvoltare pe baze noi, in raport cu nivelul 
de cunoştinţe la care a ajuns societatea intr-un moment sau altu1"1• 

În opera magirstrală a tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU rnu au f.ost 
omise umbrele, eşecurile, limitele, privind unele evenimente sau personali
tăţi istorice, dar in acelaşi timp au fost înălţate la cetele lor reale trăsă
turile definitor·ii, momentele fundamentale ca.re au durat temel'i'a traini.că a 
istoriei n'aţionale, rÎ·ncepînd cu origine·a şi vechimea popO'rul·ui român, in 
vatra străbună a Daciei şi pînă la bătăliile de clasă conduse de partidul 
comuniştilor, pentru infăptuireo revoluţiei şi construcţiei socialiste, pentru 
făurirea societăţii socialiste multilater~l dezvoltate. 

Istoria poporului român a înscris cu litere de aur numeroase adevăruri 
cu caracter de permanenţă, între care, atît ca prioritate, cit şi co însemnă
tate, .se situează legătura indestructibi:lă cu locuri>le străbune, înrădăci
narea organică în glia strămoşească, persistenţa, f,ără clintire, in ciuda fur
tunilor şi greutăţilor timpului, o oamenilor acestui pămînt. 

Străvechea civilizaţie geto-dacă, simbioza daco-romană, continuitatea 
existenţei poporului român în spaţiul carpato-dunăreano-pontic, constituie 
caracteristici fundamentale ale istoriei noastre naţionale. Acestea au ge-

1 NICOLAE CEAUŞESCU, România pe drumul construirii societăţlli socialiste multi
lateral dezvoltate, voi. 12, Editura Politică, Bucureşti, 1976, p. 461. 
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nerat marile idealuri ale poporului român de dreptate şi libertate socială 
şi naţională, de independenţă şi unitate. 

: lstorio ,oferă concluzii şi învăţăminte despre mari-le .procese ale dezvo·l
tă ri:i societă.ţii , ale existenţei popoarelor de-a lungul timpului, punînd în 
evidenţă atît ceea ce a fost valoros, progres·ist şi a servit mersului înainte 
al societăţi i, cît ş i piedicile ce au apărut ş_i care au întîrziat s•au îngreuiat 
progresul unor popo·are, a·l U'nor naţiunL lmprejură1rile i·storke, leg.ate de 
migraţie unor populaţii, apoi de existenţa dominaţiei marilor imperii vecine 
- o1:-ornan, habsburgic şi ţarist - înce:rcorea de rezolr'Jiare a unor confl.ide 
de interese pe seama ţărilor române (imixtiuni în treburile interne, războaie 
şi - ocupaţii militare, răpiri teritoriale) au întîrziat dezvoltarea în anumite pe• 
rioade a poporului nostru, formarea naţiunii şi a statului naţional unitar 
român. Aceste împrejurări vitrege nu au putut însă impiedica realizarea 
năzuinţelor poporului român de a înfrîngre o·rice g•reutăţi 'şi de o obţine 
victoria, prin formarea sa oa naţiune liberă şi independentă, prin desăvîr
şirea unităţii naţional-statale, prin trecerea la făurirea societăţi·i socialiste, 

Formarea şi dezvoltarea principatelor româneşti - Ţara Românească, 
Moldova şi Transilvania - au avut loc în condiţii deosebit de grele, ele 
şi-au menţinut existenţa statală, luptînd împotriva dominaţiei sale s~au a 
tendinţelor de dominaţie a celor trei mari imperii. Nepieri,toare vor rămîne 
în memoria poporului nostru epopeea luptelor duse de Mircea cel Bătrîn, 
Ştefan cel Mare, Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ioan Vodă cel Viteaz, 
unitrea făurită lo 1600 sub co1nducere.a l ~ui Mihai Vi-te,aZ'UI. 

Ca un simbol al dreptului istoric de a trăi liber şi independent în vatra 
strămoşeasrcă, ,poporul român a reuşit să înfă1ptuirasrcă, sub domn1ira lui Mihai 
Vodă Vriteazul, actul cel mai strălucit al evului mediu românesc, unirea po
litică a ţărilor române în hotarele ce cuprindeau cea mai mare parte a teri· 
toriului vechii Dac·ii. După reralizarea acestui act rpo'litic, Mihai Viteazu'l se 
intitula rin hrisoavele sale în îndreptăţită demnitate: " ... domn al Ţări i Româ 
neşti, al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei". Tovarăşul N 1 C O LA E 
CEAUŞESCU a restituit trecutului nostru substanţa sa reală, relevînd că 
ţărăni~mea ·a reprezentrat, timp de seco'le, srev'a ist-oriei româ-nerşti, neco'ntenit 
as;cendente, istorie oare s-a identi.fi.oat cu însărşi vira~a, făuririle, lup-tele şi 
aspiraţiile maselor ţărăneşti, în acele vremuri expresia poporului român. 
Pri:n ţărră·ni-me se oo-nt.inuă o vi•aţă străveche, a un·uio şi ace'lruiaşi neam pe 
propria glie, care- şi poartă cu strălucire numele în lumea românească. 
Muncitorii ogoarelor au reprezentat principalra forţă socială de impotrivire 
faţă de împilatorii din interior, braţul vajnic de apărător al ţării in faţa do
mi:nraţiei străine, păstrăto1are·a şi purtătoarea pe noi trepte d-e v,a:lome a 
'avuţiei mateda.le şi spirituale a popo-rului. "Ţărănimea - sublin·i·a tovarăşul 
.NICOLAE 06AUŞESCU - a jucat rolul esenţial, atit in luptele pentru drep
tate naţională şi socială, pentru independenţă şi producerea bunurilot 
materiale ale societăţii, cit şi in conservarea limbii şi îmbogăţirea continuă 
a culturii româneşti" 1, 

Ideile de origină comună şi continuitate, care străbat ca un fir roşu în
treaga gîndire social-politică, de la cronicari şi p.înă la contemporaneitate, 
au constituit baza formării şi dezvoltării conştiinţei de sine a poporului 

, , 1 .NICOLAE CEAUŞESCU, "România pe drumul construcţiei societăţii socialiste mufU· 
lateral dezvoltate", voi. 13, Bucureşti, Editura Politică, 1977, p. 35. 
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.nostru, au ·înflăcăro•t sufletul şi au întărit b11aţul fii·lor neam'll'l·ui pentru alun
garea celor ce-i primejduiau existenţa şi libertatea. "Aceste sentimente -
arată tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU - au continuat să se dezvolte şi au 
triumfat o dată cu formarea statului naţional unitar în 1918, ca rezultat al 
destrămării Imperiului austro-ungar, al ofirmării voinţei libere, la Alba-Iulia, 
a maselor populare din Ardeal, care în mod unanim au hotărît unirea cu 
ţara, -unirea cu România"2• Marile momente şi evenimente revoluţionare din 
secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea - revoluţia din 1821 şi 
1848, Unirea din 1859, cucerirea ·independenţei de stat a României, Marea 
Unire din 1918 - sînt verigi ale aceleiaşi acţiuni uni-tare a tuturor românilor, 
pregătite ideologic şi înfăptuite în împlin•irea aceluiaşi deziderat de inde
pendenţ'ă şi unitate naţională deplină. 

Di.n indelung•at.a şi zbuciumata istorie ·O poporul•ui român se poate 
trage concluzia, cu valoare general-obiectivă, că dominaţia şi ocupaţia 
străină, oricît ar dura, nu pot împiedica manifestarea comunităţii de in
terese a unui popor, păstrarea specificului său, formarea şi dezvoltarea 
.naţi.unii ·libere. Cunoaşterea ocestei e~perienţe istorice contribuie la să
direa admiraţiei şi dragostei faţă de înaintaşi, la cultivarea sentimentului 
de demnitate şi unitate naţională, la formarea şi dezvoltarea conştiinţei 
responsabilităţiii pentru realizarea chipului contemporan al! patriei în care 

· tot ceea ce a fost măreţ şi înaintat în trecut se îngemănează, într-un tot 
superior, cu noile idealuri socialiste şi comuniste, la dimensiunile şi posi
bilităţile deosebite ale prezentului. Descifrînd adevărul obiectiv al istoriei, 
al luptelor şi jertfelor uriaşe ale poporului român, ale generaţiilor trecute, 
oamenii muncii îşi formează capacitatea de a înţelege mai profund po
ziţia fermă, revo1I'Uţionară a partidulu·i .nostru, ·de apărare şi cooisolidare a 
cuceririlor revoluţionare, a independeţei şi suveranităţii, de a ridica patria 
pe noi_culmi de progres ş•i civilizaţie . 

. Conceperea procesului istoric ca o rezultantă complexă, firească a 
evoluţiei societăţii româneşti în ansamblul său, conferă adevăratele fun
damente c<Jie înţelegerii •apariţiei clasei muncitoare, a partidului său, ca o 
expresie obiectivă a realităţilor şi cerinţelor evoluţiei ascendente a poporu
lui nostru. Este forţa înnoiitoare care, av,îndu-şi rădăcinile adinc anco
rate in solul naţional, reali·zează .in toate momentele esenţiale ale istoriei 
.moder-ne şi .contemporane a ţă'rii partea .cea mai vie, •cea mai dinomieă 
şi generatoare de sensuri a complexului divers şi bogat al realităţii ro
mâneşti. 

Partidul Comu,n-ist -Român, prin întreaga sa luptă şi activitate, a int.ru
chipat idealurile cele mai inalte ale poporului de a trăi jntr-o societate 
clădită pe dreptate, de o fi liber şi independent in patria moşteni·tă · de 
la străbuni. Asemenea mari idealuri, cultivate de mişcarea muncitorească 
şi socialistă de la naşterea sa, au fost ridicate pe trepte superioare de 
orinduirea noastră sodafistă. , 

Lecţia istoriei generează dorinţa fierbinte de a nu precupeţi nici un 
efort pentru apărarea şi dezvoltarea cuceririlor revoluţionare, de a duce 
pe noi piscuri pHdele de patriotism ale înaintaşilor. Sentimentul admiraţiei 
pentru ~aptele şi jertfele generaţiilor trecute este dublat de sentimentul 

2 NICOLAE CEAUŞESCU, Expunere la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., 1-2 iunie 
1982, Editura Politică, Bucureşti, p. 14. 
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mîndriei de a înscrie în milenara carte de aur a patriei cea mai bogată 
pagină de înfăptuiri şi transformări revoluţionare. Man:i,festîndu-se şi · acţio
nînd ca forţă motrice, propulsoare a devenirii comuniste a ţării, patriotis
mu'l sodaHst conferă maselor lorgi popul,are cutezanţă de grîndire şi acţi
une, statornicie şi optimism viguros, încrezător în viitorul luminos, senti -
mentul devotamentului faţă de patrie, partid şi popor. . 

in condiţi<He de astăzi, patriotismul poartă amprenta epocii pe care o 
trăim, a participări~i conştiente a întregului popor la înfăptuirea neabă
tută a hotărîrilor partidului, a planului unic de dezvoltare economica
socială a ţării. Adevărotul patri·otism 1Se găseşte rşi se manHestă în acţiunea 
revdluţionară nemij,Jocită pentru a.pămma şi dez•volttare·a patriei, în parti
ciparea activă, responsabilă la înfăptuirea Prognamului Partidului Comunist 
de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a , Ro
mâniei spre comunism. 

În munca politico-educativă desfăşurată sub conducerea Pantidului 
Comunist Româ'n, rpe-ntru înţelegerea şi cunoraşterea de către toţi oamenii 
muncii, fără deosebire de naţional:itate, a legităţilor generale, a contex
tului soda,J-i·storic naţion,al şi int'e'rnaţional ,în oa1re ,se rea1lizeiază constmirea 
societăţii socialiste, trebuie să se abordeze problema'Nca complexă a fău
ririi noii orînduiri într-un spirit de analiză ştiinţifică, obiecHvă, care exclude 
orke tendinţă de idealizare a socialismului, de absoluUmre a ideii că 
trecerea la înfăptuirea societăţii socialiste •Înseamnă soluţionarea de la 
sine a tuturor problemelor ridicate de ansamblul vieţii social-economice 
şi politice a ţării. 

Studierea ,i,storiei permite cunoaşterea legăturilor tradiţionale, care 
au existat de-a lungul secolelor între popoare, în special între popoarele 
ved.ne, ,a rel,aţiilor ·lor de sotJidaritate şi într-·ajutor:are în lupta pentru oauza 
libertăţii şi independenţei, precum şi a aspectelor legate de vechea poli
tică de domina.ţie şi asuprire, promovată de marile imperii din trecut, de 
invrăjbire între popo:are, cultiv·ate de dase·le explorat;atoare. Înfăţişarea 
profund obiectivă şi interpretarea justă, corectă, principială a datelor şi 
faptelor istorice au o importanţă esenţială pentru lichidarea surselor de 
neîncredere şi onimozivate creote de-·a lun9ul timpului intre porpo.are, 
pentru afirmarea aproprierii şi colaborării între acestea. Tendinţele de de
naturare a datelor istorice, prezentarea lor subiectivă, erona.tă, în funcţie 
de anumite conjuncturi sou potrivit unor interese uniJ.ateraile, nu slujesc 
cauzei prieteniei între popoare. Asemenea practici sînt străine principiilor 
materialismului dialectic şi istoric, spiritului de dreptate şi adevăr al clasei 
muncitoare, poziţiei ei realiste in valorificarea moştenirii trecutului. 

Istoria poporului român s-a f.ăurit în raport cu istoria ·altor popoare, 
adudndu-,şi oontribuţia sa l·a crear~·a şi îmbogăţirea teziaurului civil,izraţiei 
universale. Ataşamentul profund al poporului nostru pentru apărarea gliei 
strămoşeşti, a idealurilor de libertate şi unitate, a fost dublat de perma
nenta sa aspiraţie spre promovarea egalităţii şi convieţui,rii paşnice între 
popoa:re. Poporul român este demn şi mîndru pentru trecutu,J săru istoric, 
pentru marile izbînzi pe planul construcţiei socialiste, un popor care se 
vrea respectat pentru că respectă munca şi creaţia celorlalte popome. 

în concepţia şi practica partidului nostru, patriotismul se găseşte 
într-o legătură dialectică cu respectul şi prietenia faţă de celelalte popoare 
şi naţiuni. O ·asemenea concepţie este izvorîtă din experienţa istorică care 

2 - ALUTA XIV- XV 
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demonstrează cu putere că nu poţi fi internaţionalist da,că nu-ţi i,ubeşti 
propria naţiune, dacă nu lupţi pentru eliberarea şi progresul ei. După cum 
nu poţi fi bun luptător pentru interesele n ~aţiu·nii ta'le dacă nu acţionezi cu 
fermitate pentru dezvoltarea colaborării cu celelalte naţiuni, pe baza de
plinei eg,alităţi în drepturi şi respectului reciproc. 

Cunoaşterea reciprocă, col,abor~area şi cooperarea paşnică, schimburile 
permanente de bunuri economice şi spirituale, ajutor şi sprijin in apărarea 
unei cauze juste, respingerea politicii de forţă şi de dominaţie sînt princi
palele învăţăminte Ş,i adevăruri pe care trecutul istoric le pune în faţa 
omenirii contemporane, pentru ca problemele actualei situaţii internaţionale 
să se rezolve in direcţiile aspiraţiilor fundamentale de pace şi progres ale 
omenirii. 


